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Op zoek naar evenwicht
In gesprek met GamFratesi,
Marcip Kogan, Atelier NL

en Linde Ifreya Tangelder
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ME Space Je eigen reLaxpLek in huis
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nieuwe

zwart
Wat worden de interieurtrends in 2021? Trend- en cotorwatcher Hitde Francq
licht in elke editie een kteurentrend voor dit jaar toe. Van de onderliggende
sociologische en technologische bewegingen tot het resultaat in ons
interieur, in de vorm van vijf kleurencombinaties.
TEKST EN PRODUCTIE HILDE FRANCO
ALLe meubels en aco 'ssoires zijn te koop bij CasteeLken (casteeLken.be), Poiyedre (potyedre.be), Want (want--interior.com)
en Home of Geraldine (homeofaeratdine.com).

"Een belangrijk topic voor de komende jaren is stilte. Wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat onze omgeving steeds Luider wordt. Dat is het

directe gevolg van de toenemende verstedelijking en verdichting van de
steden. ALs gevolg daarvan wordt de geluidsoverlast steeds erger, en
stilte steeds zeldzamer. Dat is slecht nieuws, want psychologen vinden
steeds meer verbanden tussen geluidsoverlast en stress. Te hevig geluid
is de bron van fysieke en mentale schade, iets wat we tot nu toe sterk

hebben onderschat. Uit een studie van Duke University büjkt dat twee uur
stilte per dag een positieve invloed heeftop deceLgroei in de hippocampus
(een deel van onze hersenen dat krimpt bij depressie of dementie). Stilte
is dus gezond en wordt één van dé topics van de komende jaren.
Akoestisch comfort zal in de komende jaren een prominente plaats
opeisen in woningen en interieurs, een tendens die nog versnelt omdat
we tegenwoordig meer thuiswerken door de pandemie. Architecten
zullen dus kiezen voor dempende materialen en voor huizen met meer
afgesloten ruimtes waarin we ons even kunnen afzonderen. Maar welke
invloed heeft die trend op de kleuren en materialen in onze huizen? Deze

• » . — .^a-.
Hilde Francq, oprichter van trendstudio Francq Colors.

trend draait rond natuurlijke materialen die zorgvuldig ingezet worden.
Sober ingerichte ruimtes Laten de verschillende texturen optimaal tot hun
recht komen. De gedempte kleur- en materiaalcontrasten resulteren in
een verstilde maar toch warme sfeer."
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combinaties
voor je
interieur

MORNING BLUE

NCS S 3020-R90B

ENVELOPING OLIVE

NCS S 3020-G90Y
NCS S 6005-Y20R

DISCREET TAUPE

SUNLITBLUE
SAGE GREEN
BALMY DIJON

VERTAALD NAAR TWEE HOOFDPALETTEN

^

blauwtinten in combinatie met een neutraal taupe. Hoewel groenen
en blauwen aan de koele kant van het kleurenspectrum liggen,
hebben ze hier allemaal, een ondertoon van geel. Daarom voelen ze
toch een stuk warmer aan. Deze kleuren herinneren aan oude
postkaarten, ze brengen een zomers gevoel in huis, maar behouden

NCS S 2005-G
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"Dit kleurenpalet is een rijk geschakeerde variatie van groen- en

de rustgevende eigenschappen van blauw en groen.

NCS S 3010-G404
NCS S 2070-Y

WOODS GREEN

NCS S 5020-6704

SERENE GRAY

NCSS3010-Y40R

Een combinatie van hout- en nootkLeuren maakt dit een uiterst warm

MUTEGREEN

NCS S 1515-G80Y

WALNUT BROWN

NCS S 5040-Y30R

BLONDEWOODYELLOW

NCS S 2030-Y20R

CABIN BROWN

NCSS3065-Y20R

A

palet, dat geborgenheid uitstraalt Cabin brown is afgeleid van het
typische vergeelde hout dat je aan de binnenkant van chalets ziet.
We combineren deze kleur met een Lichtere, blonde houttint en een
gesatureerd bruin, Te veeLwarme kleuren in één interieur kunnen beklemmend werken, daarom temperen we ze met enkele neutrale of

zelfs groenige beige- en zandtinten en SiLent white, een off-white.
Een warm zwart geeft het palet een strak accent."

Op basis van deze twee hoofdpaletten hebben we vijf kleinere

STILL BLACK

NCS S 8502-B

paletten gemaakt. Elk van deze vijf kleurencombinaties roept een
andere sfeer op in je interieur.
Naast alle kleuren uit dit palet staat een code. Die code maakt deel uit van de
NCS-standaard, die wereldwijd wordt gebruikt om over kleur te communiceren, Als je

SILENT WHITE

NCS S 0502-Y50R

de NCS-code van een kleur noemt, kan een verfwinkel dus exact die kleur aanleveren.

HETCHALETGEVOEL
ANNO 2021
"Een nieuwe interpretatie van de chaletstijl, met veel
hout en natuurlijke materialen, blonde kleuren en textiel,
maar weL op een architecturale manier geïnterpreteerd.
De organische vormen worden getemperd door heldere
Lijnen, strakke volumes en grafische details. Dat wordt
ook weerspiegeld in het kleurenpalet: de warme tinten
van blond en donker hout worden hier aangevuld door
groentinten die wat koelte in de kleurenmix brengen."

BLONDE WOOD YELLOW
dSMS^'ijg'LJf^wiv5'^i
''^'y.-^^Vtéitën^v.

ENVELOPINGOLIVE
WALNUT BROWN
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TROOSTEND
EN WARM
"In dit palet zitten een paar nostalgische kleuren, zoals warm donkergroen, mosterdgeel en nootbruin,
Het zijn organische kleuren met een troostend effect, die ons doen dromen van vakanties en uitstap-

jes in onze kindertijd. Bruin en oranje zorgen voor
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een gezellig 'chaletgevoeL', terwijl de bijzondere
groentinten het palet een Lichte seventies-retrovibe
geven. We brengen ze naar 2021 door ze te combineren met 'Silent White', een mooi voorbeeld van
wat ik een 'neo-neutraal' noem. Dit is een nieuwe ca-

tegorie neutrale kleuren waar een subtiele tint aan is
toegevoegd, 'Silent White' heeft wat Lichtgroen als
ondertoon, waardoor het extra rustgevend werkt."

Door in één ruimte met verschillende texturen te spelen kun je diepte creëren.
De kleuren zijn heel neutraal, maar de uitgesproken textuur van de muren, het
subtiele kunstwerk en de eenvoudige meubels en accessoires maken het toch
boeiend om naar te kijken, Katkfinish 'Travertin kleur 5' (vooraan) en 'Urne Stuc
Sienna' (achteraan), beide bij Stoepen & Meeüs. Kunstwerk van Studio Hermano.
Bankje 'Moiave Wood Bench'. Textiel van Teil. Me More en Simples.

In deze trend is textuur van essentieel belang, zoals
de handdoeken en houten kruk in combinatie met

de neutraal gekleurde kalkfinish op de muur, Door
de levendige textuur krijg je een heel ander effect
dan met standaardverf, Kalkfinish 'Urne Stuc Sienna'
van Stoepen Sc Meeüs, handdoeken van Suite702.

BALMYDUON
WALNUT BROWN
Warme kleuren zon een must in het interieur van 2021. Hier
combineren we een helder en een donker strogeel, kleuren

SERENEGRAY

die optimaal tot hun recht komen in natuurlijke materialen,
zoals linnen en katoen. Bedlinnen van Suiteyoz. Boek van
Copryight Bookshop. Servies 'Grey Ceres' van FinezDine.

WOODS GREEN

DE NATUUR IN HUIS
"We zien in het interieur een opvallende tendens naar natuur-

Lijke kleuren. Het blauw van de hemel in de ochtend of op een
zomeravond, saliegroen of echt olijfgroen: het zijn allemaal
gesofistikeerde tinten die niet te fel zijn, waardoor je ze perfect
kunt combineren met elkaar en met neutrale basiskleuren.

Samen zorgen ze vooreen sfeer van rust, alsof je midden in de
natuur bent. Dat is het gevoel waar we anno 2021 naar snak-

ken. Uit onderzoek naar kleurenassociaties blijkt immers dat
we zowel groen als blauw rustgevend vinden. Groen associèren we met de natuur, en het is bewezen dat we minder stress

voelen als we naar de natuur kijken. Het straffe is dat dit effect
ook meetbaar blijft als we gewoon naar de kleur groen kijken.
BLauw associëren we dan weer met ruimteLijkheid en overzicht, en daardoor met kalmte. BLauwgroen is het beste van

die twee werelden en combineert al die associaties. Deze
kleur zag je vroeger vaak in scholen, misschien wist men toen
ook aL dat kinderen er zich beter door konden concentreren..."

Het lijnenspelvan het behang gaat hier een dialoog aan met de vorm van de
tak in de vaas. Dit soort details is typerend voor deze trend: het interieur is vr'ij
minimalistisch, maar de natuur is subtiel aanwezig en de combinatie van
texturen en kleuren zorgt voor warmte, Behang 'Cameo Emaille'van Arte.
Verfkleur 'Ombre B7'van LevisAtelier. Vaas 'Cobra Uno'van IOICPH. Boek van

Copyright Bookshop.

Blauwgroene tinten komen mooi

tot uiting in gekleurd glaswerk.
Karaf'Bubbles'en tumblers 'Collw
Greenish'van Pols Potten.

MORNING BLUE

ENVELOPINGOLIVE

Vasttapijt op de vloer is een absolute trend voor de
komende jaren. Het geeft instant gezelligheid en
dempt bovendien het geluid. Hier kiezen we voor
een fluwelen textuur in een neutraal beige, dat

DISCREETTAUPE
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SAGE GREEN
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perfect b'ij de oüjfkleurige muur past. Gestoffeerde
meubels dragen bij tot het akoestisch comfort, het
liefst in afgeronde, vriendelijke vormen, zoals de
vaas. Vasttapijt van B.I.C. Carpets. Verfkleur 'Real
Jade'van Levis Atelier. Fauteuil 'De Costela'van
Tacchini. Bank 'Tip Toe'van Wendelbo. Plantenpot
'Jar Luna'van Muubs.

/

«C&1
•li^:

v^:'^.

^ïï-QB^

De prachtige warme textuur van het notenhouten tafeltje vormt een
mooi contrast met de neutrale, grijze vloer. Een tip voor deze
interieurtrend: vertrek van natuurelementen en baseer daarje kleuren

op, Zo is de kleur van de gordijnen gebaseerd op de bladeren van de
plant in de vaas. Tafeltje 'Pebbie Air Division' van Ligne Roset.

Vinyivloer 'Ntgrate Mulan Noble' van Ntgrate. Gordijnen uit de
Euphoria-collectie van Inside Blinds. Vaas 'Bullet' van S\P Coltection.

i

Deze trend zit vol matte, absorberende
texturen. Maar er is ook plaats voor gladde,

strakke materialen, zoals dit prachtige
glaswerk. Karaffen uit de Bubbles & Bottles
Chic mlxXXL-collectie van Pols Potten.
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COTTAGECORE
VOOR ARCHITECTEN

33

"Landelijke elementen zijn helemaal terug. 'Cottagecore'
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noemen we de huidige interieurhype, vernoemd naar de
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lieflijke Engelse cottages. Tijdens de Lockdown was die
landelijke Levensstijl enorm populair, ook al omdat er tijd
was voor alle huiselijke activiteiten die centraal staan in
die cottagecore-Leefwereld: brood bakken, groenten
kweken... De volgende jaren zal die cottagecore echter
versmelten met een hedendaagse, architecturale look.
De cottagekLeuren worden gecombineerd met geometrische vormen, of de warme kleuren staan in contrast met
off-blacks voor een moderner effect."

STILL BLACK

DISCREETTAUPE

CABIN BROWN

STOF VAN
TOP TOT TEEN
"In deze trend staat textiel centraal, omdat het zachtheid
en comfort uitstraalt en omdat het goed geluid absorbeert. Openbare plekken zullen na de pandemie nog
sterieler worden, maar thuis doet vasttapijt opnieuw zijn
intrede, naast behang en stoffering. Het kleurenpalet is
hier een stuk koeler en meer Scandinavisch qua gevoel.
Dat komt door de blauw- en groentinten, die hier een

grijzige ondertoon hebben."

De warme kleuren in dit palet komen het beste tot uiting in fluweelachtige
texturen. Hier zien we stoffen en Ieders met een changeant glans. Ook de
muurafwerking en de vloer hebben diezelfde fluwelen textuur. Stucfinish 'Stuc
Deco Valeriano' van Stoepen & Meeüs. Vloer 'Pinnacles 745'van /1/C Commercial.
Fauteuil 'Plus Caruzzo' en 'Cosy Cushions' 'van Leolux.
De warme groentinten in deze trend roepen associaties op met de jaren 70, en daar past deze
iconische 'Togo'-sofa perfect bij. Het behangpapier borduurt verder op de natuurlijke look.
Vasttapijt van B.I.C. Carpets. Sofa 'Togo'van Ligne Roset Behang 'Cameo Shibam' van Arte.

SAGE GREEN
WOODS GREEN
DISCREETTAUPE
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